
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.1
Київський  національний  університет  будівництва  і  архітектури 

(найменування закладу освіти)

НАКАЗ
М.КИЇВ

(населений пункт)

від «10» серпня 2021 року №1347/2

Про зарахування на навчання
        На підставі Правил прийому до Київський національний університет 
будівництва і архітектури у 2021 році та рішення приймальної комісії від «09» 
серпня 2021 року, протокол №24,

НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2021 року студентами 1 курсу заочної форми здобуття 
освіти за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 
додатком.
      Додаток: на 3 арк.

Ректор Петро КУЛІКОВ
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

                              М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет будівництва і 

архітектури
Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 

№ 1347/2

017 Фізична культура і спорт Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 9957516 932050
Примаченко Максим Віталійович 005461 E21 27.02.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0021642; 2019р. 
- 0021642

Фізичне виховання і 
спорт

167,500

2 8828244 932050
Суржик Володимир Віталійович 076540 E21 30.06.2021 

Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0165718; 2019р. 
- 0165718

Фізичне виховання і 
спорт

155,250

1



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
13 квітня 2021 року № 415

Форма № Н-1.03.2

Додаток до наказу про зарахування на навчання

Міністерство освіти і науки України
Київський національний 
університет будівництва і 

архітектури
Додаток до наказу від «10»  серпня 2021 року 

№ 1347/2

193 Геодезія та землеустрій Державна Бакалавр Заочна кошти фізичних та/або 
юридичних осіб

№
 п
/п

№
 за
яв
и 
в 
ЄД
ЕБ
О

ID
 к
он
ку
рс
но
ї п
ро
по
зи
ці
ї в
 

ЄД
ЕБ
О

прізвище ім'я по батькові (за 
наявності)

номер, серія, дата видачі та 
тип документа про освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) 
рівень/ступінь, на основі 
якого відбувається вступ

рік та номери 
сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання/ 
єдиного 
вступного 

іспиту/ єдиного 
фахового 
вступного 
випробування

назва спеціалізацій, 
освітніх програм в 
межах спеціальності

ко
нк
ур
сн
ий
 б
ал

1 8720967 828099

Безік-Мінченко Володимир Володимирович 45552045 KB 28.06.2013 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0285098; 2021р. 
- 0285098

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

136,250

2 10221665 828099

Бендерець Оксана Миколаївна 38911044 BH 25.06.2010 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2021р. - 
0367013; 2021р. 
- 0367013

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

125,750

2



3 9791494 828099

Зеленіна Поліна Сергіївна 097699 E21 01.07.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0257300; 2019р. 
- 0257300

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

137,250

4 9876633 828099

Коновальчук Артем Олександрович 093625 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0149805; 2019р. 
- 0149805

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

124,000

5 9245091 828099

Прилипенко Даниїл Русланович 042864 E21 30.06.2021 
Диплом молодшого 
спеціаліста

2019р. - 
0010755; 2019р. 
- 0010755

Геодезія, 
Геоінформаційні 
системи і технології, 
Землеустрій і 
кадастр, Оцінка 
землі та нерухомого 
майна

120,750
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